
NIEUWSBRIEF CULTUURMAKELAAR

Beste lezer,


het zonnetje schijnt en de deuren gaan weer open! Ik heb d’r weer zin in en ik hoop dat 
jullie ook weer enthousiast aan de slag kunnen.


Cultuurcafe. 
Afgelopen week hebben we met twintig mensen bij elkaar gezeten in de Pauluskerk in 
Breukelen voor het tweede cultuurcafe. Een gezellige avond waarbij we elkaar weer even 
hebben bijgepraat over wat er zoal speelt in de gemeente. Een verslag van deze avond 
staat op mijn pagina op Vechtsnoer.nl. In het najaar organiseer ik weer een cultuurcafe, ik 
houd u op de hoogte.


Gemeenteraadsverkiezingen. 
Komende woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Mocht u nieuwsgierig zijn naar 
wat de verschillende partijen in hun programma’s hebben staan betreffende de kunst en 
cultuur: de de site www.Vechtsnoer.nl staat een overzichtje. Laat u inspireren en ga 
stemmen!


Verenigingsmarkt 
Op 26 juni organiseer ik samen met Vera Vandervesse tijdens de FORT ZON DAG op fort 
Maarsseveen een Verenigingsmarkt. Wij willen dat zoveel mogelijk verenigingen, clubs, 
stichtingen en organisaties laten zien en/of horen wat zij doen. Tijdens de markt kunnen 
de clubs kennis maken met elkaar en het publiek kan proeven van wat ons culturele veld 
allemaal te bieden heeft. Dus wees er bij! Deelname is gratis, opgeven en meer informatie 
via de cultuurmakelaar.


Struinen in de tuinen 
Op 3 juli zijn wij ook weer aangesloten bij Struinen in de tuinen: verrassende 
voorstellingen van amateur artiesten bij particulieren in de tuin. Geïnteresseerde 
podiumkunstenaars kunnen zich aanmelden via de site. En mensen met een tuin of leuke 
binnenruimte ook. De organisatie zorgt voor de matches.


IkToon 
Bovenstaande activiteiten organiseren we ook dit jaar weer onder de vlag van IkToon: de 
maand van de amateurkunst.


UITagenda. 
Als jullie iets organiseren: zet ze op de (online)agenda van VARnws.nl Daar verzamelen we 
het overzicht van alle activiteiten en wekelijks staat er een selectie in de papieren krant. 
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Vanaf het voorjaar plaatsen we op verschillende plekken in de gemeente qr-codes die 
verwijzen naar deze online-uitagenda zodat iedereen kan zien wat er waar te doen is. 
Help ons de agenda zo volledig mogelijk te maken!


Cultuurfonds Stichtse Vecht. 
Het Cultuurfonds Stichtse Vecht is nog altijd goed gevuld. Sinds kort is het ook mogelijk 
om een subsidie aan te vragen als je geen stichting of vereniging bent. Zodoende wil het 
fonds ook kleinere initiatieven stimuleren. Zij vragen ook nadrukkelijk om jongeren te 
stimuleren actief te worden in de kunst en cultuur. Mocht u weten van sluimerende 
talenten: maak ze wakker en breng ze met ons in contact. Juliette Jonker is 
contactpersoon van het Cultuurfonds en zij denkt graag met jullie mee. Ik ook overigens.


De gemeente heeft ook nog subsidiemogelijkheden om kunst en cultuur te steunen in 
deze tijd. Op de site van de gemeente vind je meer informatie en je kan ook contact 
opnemen met Miriam van Gelder, ambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht.


Tot zover mijn mededelingen voor deze keer. Geniet van het zonnetje en de kunst en 
cultuur die net als de krokusjes weer boven de grond komen. Tot ziens!


Marcel Blekendaal


Heeft u ook ideeen voor in de volgende nieuwsbrief? Laat maar weten aan de 
cultuurmakelaar!


Contactgegevens cultuurmakelaar  
Marcel Blekendaal

Cultuurmakelaar@vecht.nl

www.Vechtsnoer.nl

06 15373226


De cultuurmakelaar houdt vanaf 7 januari weer iedere vrijdag kantoor op Fort 
Maarsseveen. Van 10.00 tot 16.00 uur aan de Herenweg 3 in Maarssen. U bent welkom 
voor een kop koffie en een goed gesprek.


